
 
 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractelor de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual între Sectorul 6 al Municipiului București, 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și agenții economici participanți la proiect 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru 
Valeriu Gâdiuță și Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios 
Administrativ, nr. 34846/05.08.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6       
nr. 4 și nr. 5; 

Ținând seama de: 
-   Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual; 
-  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/2017 privind 

cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului 
„Școala Profesională Metropolitană în sistem Dual din București", astfel cum a fost 
modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 125/2021; 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l),            
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,            
cu modificarile și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniile de pregătire profesională și 
calificările profesionale menționate în art. 2 al fiecărui contract, între Sectorul 6 al 
Municipiului București, Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și agenții economici 
participanți la proiect, conform Anexelor nr. 1-8, ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să 
semneze contractele menționate la art. 1 și directorul executiv al Administrației Școlilor 
Sector 6 să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea acestor contracte. 

 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 

 
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, directorul executiv al  

Administrației Școlilor Sector 6, directorul unității de învățământ preuniversitar de stat 
Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” și agenții economici participanți la proiect vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța 
competentă, în termenul prevăzut de lege. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                         din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                  Secretarul general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                  Demirel Spiridon   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 194                                                                                                                                                                  
Data: 17.08.2022  
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